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 УВАЖАЕАМИ ГОСПОДИН КОСЕВ, 
 
 Във връзка с писмото на ЧЕЗ Груп България и дадената от тях 
информация, изразяваме категоричното си становище, че ЧЕЗ 
Разпределение България АД и ЧЕЗ Електро България АД нямат намерение 
да  изпълняват условията на издадената им лицензия по т.т.2.7.2, 2.9.2,2.1. 
 Задължение на лицензианта е да извършва дейността си съгласно 
условията за осъществяване на лицензионната дейност, посочени  в 
нейната разпоредителна част. Лицензиантът не може да отдава изцяло нито 
една точка от изброените условия за осъществяване на лицензията, т.е. 
категорично е изискването за непрехвърляемост на лицензията. 
Лицензиантът може да отдава отделни части от изброените точки, 
единствено след изрично разрешение от ДКЕВР. Презумцията на това 
изискване е, че отдаването на части от дейността може да застраши 
сигурността на ел.снабдяването и електроенергийната система. 
 Като пример ще посочим т.т.3.6.1, 3.6.2 и 3.6.3 от лицензията на ЧЕЗ 
Електро България АД и т.3.2.3 от лицензията на ЧЕЗ Разпределение 
България АД, които задължават лицензиантите да изградят и поддържат в 
своите структури специализирани звена за работа с потребителите. Такива 
структури не съществуват и в двете дружества. „Клиентските центрове”, 
които са специализираните звена за работа с потребителите са част от 
структурата на фирмата майка-ЧЕЗ България ЕАД, която от своя страна е 
превъзложила част от тази дейност на друга външна фирма. 
 Известно е, че ЧЕЗ България ЕАД няма лиценз да извършва тази 
дейност, като с това си действие ЧЕЗ нарушава и Директива 2003/54/ЕО. 
 Освен посоченото пряко нарушение на лицензиите им, двете 
дружества изнасят услуги по други дейности свързани с изпълнение на 
лицензионната им дейност, въпреки че в лицензиите им е изрично  
подчертано, че услугите могат да се изнасят само частично. 
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 ЧЕЗ Разпределение България АД е прехвърлило с договор на ЧЕЗ 
България ЕАД изцяло тринадесет услуги по различни обслужващи 
дейности, а ЧЕЗ Електро АД осем обслужващи дейности. 
 С цялостното изнасяне в ЧЕЗ България ЕАД на услугите по 
лицензията и други свързани с нея дейности, лицензираните дружества 
затрудняват ДКЕВР при контрола на извършваните разходи за външни 
услуги. А това са разходи платени от потребителите. Затова в лицензиите 
на дружествата императивно е изискването услугите да се изнасят 
частично, а не в пълен обем. 
 ДКЕВР в изпълнение на Директива 2003/54/ЕО  със свои решения 
задължи ЕРД-тата да отделят дейностите разпределение и оперативно 
управление в юридическо и организационно отношение,  от снабдяването. 
 С решението на ДКЕВР  за разделяне  № Р-048/ 29.11.2006 г., с оглед 
осигуряване независимо предоставяне на външните услуги, Регулаторът 
постанови   изискване към ЧЕЗ,  регулираните дружества   да извършват 
сами услугите, които са били общи преди разделянето, или ако е 
икономически изгодно, да предоставят на външни, но различни лица. 
 ДКЕВР  допуска само при изключителни обстоятелства външните 
услуги да се извършват едновременно от едно и също лице за 
разпределението и снабдяването,  при спазване на следните две условия: 
 1.Услугите да се предоставят при пазарни условия. 
 2.Това да е възможно най-икономичния начин за тяхното 
извършване, като  разходите за външни услуги да не са по-големи от тези, 
при които лицензиантът сам би изпълнил дейностите и не по-високи от 
разходите за услуги преди изнасянето им. 
 При направеният през миналата година регулаторен одит експертите 
юристи и икономисти констатираха, че нито едно от горните условия не е 
изпълнено. 
 В договорите за услуги на ЧЕЗ се съдържат клаузи за заобикаляне и 
неспазване на Закона за обществените поръчки и са създадени всички 
условия за непазарно, непрозрачно и необосновано непрекъснато 
увеличение на разходите, в това число и за външни услуги. 
 Не се спазва и  второто условие формулирано в решението на 
Регулатора,   услугите да се извършват при разходи не по-големи от тези, 
при които лицензиантът сам би изпълнил тези дейности и не по-високи от 
разходите  преди изнасянето им. 
 Стойности по отчет на разходите за външни услуги (вкл.аутсорсинг) 
по доклада на одиторите     в хил.лв. 
Дружество 2005 2006 2007 2008 2009 
ЧЕЗ 25745 34883 67630 69803 91905 
 100 % 135 % 263,00% 271,00% 357,00% 
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С мотивите, че част от дейността ще бъде отдадена на външни фирми 
с цел оптимизиране на разходите, в ЧЕЗ бяха закрити   за периода 2005 -
2009 г.  близо 2000 работни места. 
 При базисна 2006 год., годината преди разделянето на дейностите 
разпределение и снабдяване, разходите за външни услуги за периода 2007 
г., 2008 г. и 2009 г. за ЧЕЗ са общо с 124,689 мил.лв. повече от законно 
допустимото, съгласно   решението на ДКЕВР.    
 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСЕВ, 
 
 Многократно до сега публично сме изразявали негативните си 
оценки за действията на мажоритарните собственици на 
електроразпределителните дружества. След одиторския доклад на ДКЕВР 
от 2010 год. силно се надявахме, че ще настъпят очакваните от нас 
промени. Днес равносметката ни показва, че нищо, или почти нищо не се е 
променило. У нас се оформя извода, че констатациите и санкциите на 
Регулатора не са достатъчни и  че са нужни решения и на други нива. 

 Дано ги дочакаме! 
 
 
 
 С УВАЖЕНИЕ, 
 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ            ИНЖ.БОЖИДАР МИТЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НФЕ-КНСБ         ПРЕДСЕДАТЕЛ НСФЕБ-КНСБ 

 

 

 
 
 
        


